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Στόχος - Να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τα πιο κάτω: 
 

• Όραμα 
• Ρόλος και αρμοδιότητες 
• Στόχοι 
• Στρατηγική 
• Διοικητικό Συμβούλιο 
• Δράσεις της ΕΥΚ 

• Ανάπτυξη και λειτουργία της εταιρίας 
• Διαπραγματεύσεις και μελέτες 
• Συνεργασίες και διεθνής παρουσία 

 

 Μια πρώτη ευκαιρία άμεσης επαφής και γνωριμίας των 
εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. με το σύνολο του διευθυντικού 
δυναμικού της εταιρίας. 

1η Δημοσιογραφική Διάσκεψη Διοικητικού Συμβούλιου 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου 



Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ)  
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
 
 

• Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της ΕΥΚ με κύριο ρόλο να 
καταστεί η Εταιρεία ως ο εμπορικός βραχίονας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) για την αξιοποίηση των 
εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 

 

• Ορίστηκε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας (Πρόεδρος και έξι Μέλη) τον Μάρτιο του 2014 
 

• Η ΕΥΚ προχωρεί στην  ανάπτυξη των δράσεων της προς 
υλοποίηση των στόχων της σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ενέργειας  

 
 

 



Όραμα 

Η σωστή αξιοποίηση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που 
υπάρχουν στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ώστε 
να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κυπριακή κοινωνία και 
για τις μελλοντικές γενιές.  
 

 

Το όραμα της εταιρείας 
συνάδει με την πολιτική που 
έχει καθορίσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 
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Ρόλος και Αρμοδιότητες 
Η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου 
• Αναλαμβάνει την προώθηση και πώληση του μεριδίου των 

υδρογονανθράκων που αναλογούν στην ΚΔ σύμφωνα με τα 
Συμβόλαια Αναλογικού Καταμερισμού (ΣΑΚ) 

• Συμμετέχει στις Επιτροπές Διαχείρισης που πρέπει να 
υπάρχουν σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΣΑΚ 

• Συμμετέχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του τερματικού 
σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου μέσω της  
Διαχειρίστριας Εταιρείας (Οperating Company)  

• Διαδικασίες αξιολόγησης της εμπορευσιμότητας των 
ανακαλύψεων και πιθανές επιλογές για την καλύτερη 
αξιοποίηση τους  

• Μελλοντικά μπορεί να προβαίνει και σε δραστηριότητες 
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων  
 
 
 



Στόχοι  
• Αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει η ΕΥΚ μέσω της 

συμμετοχής των μελών της στις διάφορες δραστηριότητες που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων της, ώστε να επιτύχει τη μεγιστοποίηση 
των οφελών για τη χώρα μας. 

• Δημιουργία της δομής και των μηχανισμών της εταιρείας με βάση τις 
καλύτερες διεθνείς πρακτικές ώστε να έχει τα εχέγγυα να εκτελεί 
αποτελεσματικά το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει 
και να καταστεί μελλοντικά μια αξιόλογη  εταιρεία με δραστηριότητες 
εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων. 

• Δημιουργία σωστής εταιρικής κουλτούρας βασισμένης σε αρχές και 
ηθικές αξίες όπως ο αλληλοσεβασμός των μελών της, η συνεργασία, 
ομαδικότητα, περιβαλλοντική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη. 

• Στελέχωση της εταιρείας με τα κατάλληλα άτομα ψηλού επιπέδου 
που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες σε αυτό τον τομέα και στην εταιρική κουλτούρα της ΕΥΚ.  
 

 
 
 
 



Στόχος  -  Άριστη Επικοινωνία και Συνεργασία 

Η ανάπτυξη άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας με: 

• Το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας και άλλους φορείς της 
πολιτείας 

• Τις εταιρείες υδρογονανθράκων οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί 
για έρευνα στην Κυπριακή ΑΟΖ 

• Με διεθνείς εταιρίες από την βιομηχανία των 
υδρογονανθράκων και την αναπτυσσόμενη τοπική βιομηχανία 
και επαγγελματικά σώματα 

• Αξιωματούχους ξένων χωρών για αλληλοενημέρωση και 
διερεύνηση πιθανών μελλοντικών συνεργασιών 



Στρατηγική  

 
 
 
 



Στρατηγική  
• Βέλτιστη εξόρυξη των εγχώριων αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων για τη μεγιστοποίηση των οφελών για τη 
χώρα μας σε μακροπρόθεσμη βάση   

• Υλοποίηση του χερσαίου τερματικού σταθμού υγροποίησης 
φυσικού αερίου και προώθηση της αναδυόμενης 
βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ώστε να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας έτσι την κυπριακή 
οικονομία 

• Προώθηση και καθιέρωση της Κύπρου σε μακροπρόθεσμο 
επίπεδο σε ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου 

• Άρτια στελέχωση της Εταιρείας με έμπειρο εξειδικευμένο 
προσωπικό και νέους επιστήμονες 

• Κατάλληλη και συνεχής εκπαίδευση και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας 
 
 
 



Στρατηγική - Υλοποίηση Χερσαίου Τερματικού 

 
 
 

 
 

 

Η υλοποίηση του χερσαίου 
τερματικού υγροποίησης, η 
οποία αποτελεί εθνικό 
στρατηγικό στόχο και 
προτεραιότητα της ΚΔ και της 
ΕΥΚ, θα επιφέρει τα μέγιστα 
οφέλη στη χώρα μας.  



Στρατηγική - Υλοποίηση Χερσαίου Τερματικού 

 
 
 

 

Τα πλεονεκτήματα αυτά συνοψίζονται πιο κάτω: 
 

• Ευελιξία στη διάθεση του φυσικού αερίου στις διεθνείς 
αγορές Ευρώπης και Ασίας χωρίς ρίσκο διαμετακόμισης 

• Δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για αρκετά χρόνια 
• Ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικές χώρες στον τομέα της 

ενέργειας και ανάδειξη της χώρας ως κέντρο ενέργειας για την 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

 
 

Παράλληλα, η ΕΥΚ μελετά και εναλλακτικές επιλογές 
εκμετάλλευσης των εγχώριων κοιτασμάτων καθότι οι τελικές 
επιλογές εκμετάλλευσης θα καθοριστούν βάση τεχνικών, 
οικονομικών, εμπορικών και γεωπολιτικών  κριτηρίων και βάση 
των τελικών ποσοτήτων των κοιτασμάτων.   



Στρατηγική - Στελέχωση και Εκπαίδευση   
• Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή (η δημοσίευση της προκήρυξης 

θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας) 
 
 

•  Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε προσλήψεις 
 

i. Εξειδικευμένου προσωπικού με διεθνή εμπειρία στον 
τομέα των υδρογονανθράκων και  

 

i. Νέων επιστημόνων με άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο οι 
οποίοι θα τύχουν εξειδικευμένης εκπαίδευσης  

 
 

• Η ΕΥΚ έχει θέσει ως στόχο να επενδύσει στην συνεχή, 
ουσιαστική και κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού της έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις της 
βιομηχανίας των υδρογονανθράκων.  



Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου    

• Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου - Πρόεδρος ΔΣ 

• Κος Γεώργιος Γεωργιάδης - Μέλος ΔΣ 

• Καθηγητής Μάικ Ευθυμίου - Μέλος ΔΣ 

• Δρ Κωνσταντίνος Λυκούργος- Μέλος ΔΣ 

• Κος Λένας Μυλωνάς - Μέλος ΔΣ 

• Δρ Κωνσταντίνος Νικολάου - Μέλος ΔΣ 

• Δρ Θεόδωρος Τσακίρης- Μέλος ΔΣ 



Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου - Πρόεδρος ΔΣ 
• Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγήτρια Αξιοπιστίας και Διαχείρισης Υποδομών και Academic Visitor στο Imperial College 
(UK). 

• Απέκτησε διδακτορικό στις Υπεράκτιες Κατασκευές Πετρελαίου με υποτροφία από το 
Imperial College (UK).  

• Συνδυάζει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία από την υπεράκτια βιομηχανία των 
υδρογονανθράκων και τον ακαδημαϊκό χώρο.  

• Πολυετή εμπειρία στην Υπεράκτια Βιομηχανία Υδρογονανθράκων ως Ανώτερη Σύμβουλος 
και Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Τμήμα Προηγμένων Αναλύσεων, Έρευνας και Ανάπτυξης 
της Halliburton - Brown & Root (UK).  

• Διεύθυνε πολλά έργα στην βελτιστοποίηση σχεδιασμού, ασφάλεια και διαχείριση 
κατασκευών και έργων υποδομής για πετρελαϊκές εταιρίες και αρχές ασφάλειας.  

• Τιμήθηκε με το Βραβείο Stanley Gray - Institute of Marine Engineers (UK), και ήταν 
προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Αμερικανικό Κογκρέσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
θέματα υδρογονανθράκων. 

 

Ως Πρόεδρος της Εταιρείας είναι υπεύθυνη και επιβλέπει όλες τις πτυχές ανάπτυξης και 

λειτουργίας της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών, οικονομικών, τεχνικών, 

διοικητικών, και επικοινωνιακών θεμάτων σε συνεργασία με τα μέλη του ΔΣ και του 

προσωπικού της ΕΥΚ. 



Γεώργιος Γεωργιάδης - Μέλος ΔΣ 

• Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). 

• Εργάστηκε στην PwC Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου από το 1995-2002. 
• Εργάστηκε στην Εταιρεία Navigator Resource Consulting Ltd (Καναδάς) μέχρι το 2007 όπου 

παρείχε υπηρεσίες στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.  
• Από το 2008 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην GEPetrol (Κρατική Εταιρεία 

Πετρελαίου της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας) όπου μεταξύ άλλων παρέχει 
συμβουλές για θέματα συμβολαίων της χώρας με εταιρείες όπως Exxon, Marathon, Hess, 
Noble, Gazprom, Repsol και Ophir. 

• Έχει ειδικότητα στους χρηματοοικονομικούς ελέγχους Συμβολαίων Αναλογικού 
Καταμερισμού (ΣΑΚ) εκ μέρους Κρατών για σκοπούς υπολογισμού του μεριδίου 
παραγωγής υδρογονανθράκων που τους αναλογεί. 

• Έχει συμβάλει σε βελτιώσεις χρηματοοικονομικών όρων προς όφελος Κρατών σε 
υφιστάμενα ΣΑΚ, σε συντάξεις ΣΑΚ για σκοπούς επερχόμενων γύρων αδειοδοτήσεων και 
έχει λάβει μέρος σε διαπραγματευτικές ομάδες εκ μέρους Κρατών σε θέματα που άπτονται 
των ΣΑΚ. 

 

Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας, 

την προετοιμασία των ετήσιων προϋπολογισμών και παρέχει τις γνώσεις του όσον αφορά 

στα θέματα ΣΑΚ και στρατηγικών πώλησης μεριδίων υδρογονανθράκων.  



Μάικ Ευθυμίου - Μέλος ΔΣ 

• BSc και MSc στην Πολιτική και Διαρθρωτική Μηχανική και  PhD στην υπεράκτια 
μηχανολογία.  

• Μεγάλη εμπειρία, πέραν των 30 χρόνων, στη Shell σε πολλές θέσεις όπως στον 
σχεδιασμό και ανάπτυξη της πρώτης FLNG (πλωτής μονάδας υγροποίησης). 

• Κατέχει πέραν των δέκα πατεντών (patents) στον τομέα των υπεράκτιων υποδομών. 

• Συνείσφερε στην συγγραφή Διεθνών Προτύπων (International Standards) σε θέματα 
σχεδιασμού υποδομών υπεράκτιων εγκαταστάσεων της βιομηχανίας των 
υδρογονανθράκων. 

• Καθηγητής Υπεράκτιων Κατασκευών στο University of Western Austalia. 

• Διορίστηκε ως προσωπικός σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου 
Αναστασιάδη, για θέματα υδρογονανθράκων.  

Ο κύριος Eυθυμίου αποτελεί παρατηρητή στην Διαπραγματευτική Ομάδα όσον αφορά  

τη συμφωνία υλοποίησης του χερσαίου τερματικού με την κοινοπραξία του οικοπέδου 

12, αποτελεί αναπληρωτή εκπρόσωπο της ΕΥΚ στις Επιτροπές Διαχείρισης των ΣΑΚ και 

παρέχει τις γνώσεις του σε τεχνικά θέματα υποδομών και στον καθορισμό των 

μηχανισμών λειτουργίας της εταιρείας. 



Κωνσταντίνος Λυκούργος - Μέλος ΔΣ 

• Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας με πολύχρονη πείρα ως δικηγόρος τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, όπου 
είναι υπεύθυνος του Τομέα Δικαίου της ΕΕ.  

• Ως μέρος των καθηκόντων του παρέχει στο κράτος συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για θέματα υδρογονανθράκων τα τελευταία οκτώ χρόνια.  

• Είχε ενεργό συμμετοχή κατά τον 1ο και 2ο Γύρο Αδειοδοτήσεων και υπήρξε 
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδρογονανθράκων. 

• Συμμετείχε στην ετοιμασία της νομοθεσίας Υδρογονανθράκων, καθώς και στη 
σύνταξη των πρότυπων Συμβολαίων Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής 
(PSC). 

Ο κύριος Λυκούργος παρέχει τις νομικές του γνώσεις σε όλα τα θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων της εταιρείας.  



Λένας Μυλωνάς- Μέλος ΔΣ  

• Ηλεκτρονικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με 14 έτη εμπειρία στον τομέα των 
υποθαλάσσιων κατασκευών στη βιομηχανία υδρογονανθράκων σε διάφορα μέρη 
του κόσμου (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γαλλία, Νιγηρία και Αγκόλα). 

• Παρείχε υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες υδρογονανθράκων (JPKenny,  Technip, 
Single Buoy Moorings and J Ray McDermott) σχετικά με την κατασκευή, τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση υποθαλάσσιων υποδομών.  

• Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι Προϊστάμενος σε βαθέων υδάτων υποθαλάσσιες 
εγκαταστάσεις κατασκευών και διαχείρισης για την BP στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στην Αγκόλα.  Πρόσφατα εμπλάκηκε στη παράδοση του μεγαλύτερου έργου  (PSVM 
Project - Angola) στο κλάδο της υποθαλάσσιας βιομηχανίας.  

Ο κύριος Μυλωνάς αποτελεί τον εκπρόσωπο της ΕΥΚ στην Διαπραγματευτική Ομάδα 

όσον αφορά  τη συμφωνία υλοποίησης του χερσαίου τερματικού με την κοινοπραξία 

του οικοπέδου 12, αποτελεί τον εκπρόσωπο της ΕΥΚ στην  Επιτροπή του ΣΑΚ του 

οικοπέδου 12 και παρέχει τις γνώσεις του σε τεχνικά θέματα υποθαλάσσιων 

κατασκευών και στον καθορισμό των μηχανισμών λειτουργίας της εταιρείας.  



Κωνσταντίνος Νικολάου - Μέλος ΔΣ 

• Γεωλόγος Πετρελαίων - Ενεργειακός Οικονομολόγος με εμπειρία 39 ετών στην 
Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων. 

• Υπηρέτησε ως τεχνικός διευθυντής  Ε & Π Υ/Α στην Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ και 
τεχνικός σύμβουλος της Energean oil & gas.  Διεύθυνε και επίβλεψε τις ερευνητικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα, Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία,  χώρες της CIS, Ανατολική 
Μεσόγειο κ.α.    

• Υπηρέτησε σε ειδικές συμβουλευτικές θέσεις στα ελληνικά Υπουργεία Βιομηχανίας, 
Ενέργειας, Τεχνολογίας, και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.  

• Είναι μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Γεωλόγων Πετρελαίου (AAPG) , της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρίας (ΕΓΕ), του Διεθνούς Συνδέσμου Οικονομολόγων Ενέργειας, του 
ΔΣ του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ). 

Ο κύριος Νικολάου παρέχει τις γνώσεις του όσον αφορά στην ανάλυση  

σεισμογραφικών ερευνών, στην εφαρμογή των προνοιών των ΣΑΚ, αποτελεί τον 

εκπρόσωπο της ΕΥΚ στις Επιτροπές Διαχείρισης των ΣΑΚ και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπο της ΕΥΚ στην  Επιτροπή του ΣΑΚ του οικοπέδου 12. 



Θεόδωρος Τσακίρης - Μέλος ΔΣ  

• Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής & Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας. Ερευνητικός Εταίρος του London School of Economics (LSE Ideas) και 
Επικεφαλής του Ενεργειακού Προγράμματος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. 

• Μεταπτυχιακός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright και της Chevron/Texaco στο 
Πανεπιστήμιο Georgetown όπως και Διδακτορικός Υπότροφος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

• Δωδεκαετή εμπειρία ως ειδήμων σε θέματα διεθνούς ενεργειακής πολιτικής. Έχει 
υπηρετήσει μεταξύ άλλων ως ερευνητής/επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος και ως Υπεύθυνος Σχεδιασμού της Διεθνούς 
Ενεργειακής Πολιτικής του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης. 

•  Έχει επίσης εργασθεί ως αναλυτής πολιτικού ρίσκου μεγάλων επενδύσεων σε 
διεθνείς πετρελαϊκές εταιρίες συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας του αγωγού 
φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline/ΤΑΡ. 

Ο κύριος Τσακίρης παρέχει τις γνώσεις του σε θέματα πολιτικού ρίσκου και διεθνούς 

ενεργειακής πολιτικής που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΥΚ και στην 

επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας. 



Διοικητικό Συμβούλιο ΕΥΚ  

Το ΔΣ απαρτίζεται από επτά 
εμπειρογνώμονες, ο καθένας τους με 
ειδικότητα σε διαφορετικό τομέα της 
βιομηχανίας των υδρογονανθράκων, οι 
οποίοι μοιράζονται κοινούς στόχους για 
την ΕΥΚ και αποτελούν μια ενιαία ομάδα 
η οποία εργάζεται για την επίτευξη του 
οράματος της ΕΥΚ για τη χώρα μας.  

Συνολική Εμπειρία πέραν των 150 χρόνων που 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων 



Δράσεις ΕΥΚ - Ανάπτυξη και Λειτουργία της Εταιρίας  

• Ανάπτυξη και επεξεργασία  στρατηγικού 
σχεδιασμού 

• Ανάπτυξη εταιρικού οργανογράμματος  
• Ετοιμασία σχεδίου στελέχωσης της ΕΥΚ  και 

εκπαίδευσης προσωπικού  
• Διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων 

της εταιρίας 
• Προσχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο 

2015-1017 
• Οριοθέτηση εταιρικής κουλτούρας και 

πολιτικής 
• Ανάπτυξη των μηχανισμών λειτουργίας της 

εταιρείας βάση των καλύτερων διεθνών 
πρακτικών  

• Ανάπτυξη εταιρικής εικόνας 
 
 
 
 
 



Δράσεις ΕΥΚ - Διαπραγματεύσεις και Μελέτες 

• Συμμετοχή στην Διαπραγματευτική Ομάδα 
για τη συμφωνία που αφορά στο χερσαίο 
τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου 

• Συμμετοχή στις Επιτροπές Διαχείρισης των 
ΣΑΚ 

• Μελέτη των πιθανών επιλογών ανάπτυξης 
των εγχώριων κοιτασμάτων για την καλύτερη 
αξιοποίηση τους προς όφελος της ΚΔ 

• Μελέτη πιθανών συνεργασιών με άλλες 
διεθνείς εταιρείες υδρογονανθράκων  



Δράσεις ΕΥΚ - Συνεργασίες και Διεθνής Παρουσία 

• Συνεργασία με τις εταιρείες 
υδρογονανθράκων οι οποίες έχουν 
αδειοδοτηθεί για την εξεύρεση και παραγωγή 
υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

• Συναντήσεις με εταιρείες παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών στο τομέα των υδρογονανθράκων 
για συζήτηση μελλοντικής συνεργασίας. 

• Συναντήσεις με αξιωματούχους ξένων χωρών 
για αλληλοενημέρωση και διερεύνηση 
πιθανών μελλοντικών συνεργασιών. 

• Συμμετοχή στελεχών της ΕΥΚ σε σημαντικά 
διεθνή ενεργειακά συνέδρια. 

 

 

 

 



Παρουσίαση οράματος, ρόλου και αρμοδιοτήτων, στόχων, 
στρατηγικής ανάπτυξης, ΔΣ και Δράσεις της ΕΥΚ. 
 

Σημαντικά στοιχεία: 
• Στρατηγικός σχεδιασμός 
• Στελέχωση της εταιρίας με εξειδικευμένο προσωπικό με διεθνή 

εμπειρία στον τομέα των υδρογονανθράκων και 
• Νέων επιστημόνων με άριστο ακαδημαϊκό υπόβαθρο οι οποίοι 

θα τύχουν εξειδικευμένης και συνεχούς εκπαίδευσης  
• Δημιουργία μηχανισμών λειτουργίας της εταιρίας και εταιρική 

κουλτούρα βάση διεθνών προτύπων 
• Ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα και διεθνής 

παρουσία 
  Έτσι ώστε να έχει μια αποτελεσματική παρουσία στον τομέα 
αυτό και να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τη χώρα μας 

 
 

Συνοψίζοντας 



Σας ευχαριστούμε 
 

1η Δημοσιογραφική Διάσκεψη Διοικητικού 
Συμβουλίου ΕΥΚ  

8 Ιουλίου 2014 

Hilton Hotel, Nicosia, Cyprus 



Η σωστή αξιοποίηση των αποθεμάτων 
υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην 

Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για 

την κυπριακή κοινωνία και για τις 
μελλοντικές γενιές.  

 
 


